
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.4（ミャンマー語）

※最後に日本語訳あり

SHARE COVID-19 နငှ ့်ဆ ိုင့်သည ့်သတင့််းအချက့်အလက့်မျ ်း No.4 2020.05.07 

1. တ ိုကျ ျိုမမ ျို ြို့၏က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ပ ို်းအသစ့်က ်းစက့်ပပန့်  ပ  ်းမှုအခပခအခန

・တ ိုက  ျိုမ  ျို ြို့တွငတ်တွြို့ ရ  တ ောက ူးစက်လ နော စ်အတေအတွက ် 4/28

2．ဂျပန့်န ိုင့်ငတံ င့်ခနထ ိုင့်ခသ န ိုင့်ငပံခ ်းသ ်းမျ ်း၏ COVID-19 ကိုသမှုဆ ိုင့်ရ ကိုန့်ကျစရ တ့် 

・ COVID-19  ည「်က ူးစက်တေောဂါကောကွယ်တေူးန င့်် က ူးစကတ်ေောဂါလ နော၏ တဆူးကို  ှုဆ ိုငေ်ောဥပတေ

（က ူးစက်တေောဂါကောကယွ်တေူးဆ ိုငေ်ောဥပတေ）」အ  တ(်၆) အပ ိုေ(်၈)အေ ပပဌောနူ်းထောူးတ ော 

က ူးစက်တေောဂါအပြစ် တ်  တ်ထောူး ည်။ 

・ က ူးစက်တေောဂါကောကယွ်တေူးဆ ိုငေ်ောဥပတေအေCOVID-19 ဟိုစစ်တဆူး  ရ  ေတ ောလ နော  ောူး ည်

တဆူးရ ို   ို ့် ဟိုတ် တ်  တထ်ောူးတ ောတနေော  ောူးတွင ် ူး န် ့်ခွွဲပခောူးထောူးပခငူ်းခ ေတ ောအခါတွငထ် ိုတဆူး

ကို  ှုန င့််ဆ ိုငတ် ောကိုနက် စေ တ်က ိုန ိုငင် တတော်  က ခ ပါ  ည။်（  ို ့်တ ော်လည်ူးအ  ်တထောငစ်ို၏ဝငတ်ငွ

အလ ိုက်တလလျှငယ်နူ်းတငနွ စ်တ ောငူ်းအထ ကိုနက် စေ တ်က ိုတပူးတဆောငေ်ပါ ည။်）

・ PCR စစ်တဆူးတ ောကိုနက် စေ တက် ိုလည်ူး တ်  တထ်ောူးတ ောဆေောဝန၏်ညွှနက်ကောူးခ က်ပြင့််က နူ်း ော

တေူးဌောနအ  အ  တ်ပပျိုတနေောတွငစ်စ်တဆူးပါကစစ်တဆူး ှုအတပြ(တေောဂါပ ိုူးရ  / ရ  )န င့်် က်ဆ ိုင ်ှု ရ  ပွဲ

န ိုငင် တတော်  ကိုနက် ခ  ည်ပြစ် ည်။

・ လ နောက  ူးပခောူးခွွဲထောူးပခငူ်း ခ ေ   န င့််  ူးပခောူးခွွဲပခောူးထောူးေန ်လ ိုအပ်တ ောအတပခအတန  ောူးတွငတ်ဆူးကို  ှု 

ကိုနက် စေ တ ် ောူးက ိုန ိုငင် တတော်  က ခ  ည ်ဟိုတ်တပ။ထ ို ့်အတကွ်က နူ်း ောတေူးအော ခ တပူးတဆောငထ်ောူးတ ော   ောူး  ော

ကိုနက် စေ တ်၏30%၊က နူ်း ောတေူးအော ခ တပူးတဆောငထ်ောူးပခငူ်း ရ     ောူး  ောကိုနက် စေ တ်၏100%က ိုတပူးတဆောငေ် 

ည်ပြစ် ည။် 

・ က ူးစက်တေောဂါကောကယွ် ှုဆ ိုငေ်ောဥပတေ ည ်န ိုငင် ောူး၊ တနထ ိုငခ်ငွ့််ဗ ဇောအ   ျိုူးအစောူး၊ 
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COVID-19  Confirmed cases in Tokyo

Total 4059 cases Case Fatlity Rate 2.7% 4/28



တနထ ိုငခ်ငွ့််ရ  / ရ  ၊ က နူ်း ောတေူးအော ခ ရ  / ရ  အစရ   ည်တ ို ့်န င့်် က်ဆ ိုင ်ှု ရ  ပွဲအက  ျိုူးဝင ်ည။်  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf 

 

3．က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ပ ို်းက ်းစက့်ခံရမပ ်းခရ ဂါပပင့််းထန့်မှုမရှ သ မျ ်းနငှ့် ပတ့်သတ့်၍ခပပ င့််းလမဲှုမျ ်း  

・ ယခိုအခ  နအ်ထ  COVID-19 က ူးစက် ှုခ ေ    ောူး ည ်တေောဂါလကခဏော ပပငူ်းထန ်ှု၊  ပပငူ်းထန ်ှုန င့််  က်ဆ ိုင ်ှု ရ  ပွဲ 

တဆူးရ ိုတွငက်ို  ှုက ိုခ ယ ခွဲ့်တ ော်လည်ူးယခိုတနောက်ပ ိုငူ်းတွငက် ူးစက်ခ ေ    ောူးပပောူး 

လောတ ောတကကောင့််တေောဂါပပငူ်းထန ်   ောူးအတွက်ကိုတငစ် စဉ်တပူးန ိုငေ်နအ်တကွ်တေောဂါလကခဏော ပပငူ်းထန ်   ောူး 

ည်တည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူးန င့််    တ ို ့်တနအ  အ်စရ   ည်  ောူးတွငတ်ဆူးကို  ှုခ ယ ေ ည်ပြစ် ည်။ 

・ တေောဂါလကခဏော ပပငူ်းထန ်   ောူးထွဲတွငလ်ည်ူး ①အ က်အေွယ်ကက ူးေင့််  ၊ ②ပငက် ိုယ်တေောဂါ အခ ရ    

（ဆ ူးခ  ျိုတေောဂါ၊န လ ိုူးတေောဂါ (  ို ့်)အ က်ရ ှူလ ်ူးတကကောငူ်းဆ ိုငေ်ောတေောဂါရ      ောူး) ③ 

က ိုယ်ခ အောူးထ နူ်းခ ျိုပ်တ ောအတပခအတနတွငရ်    (က ိုယ်ခ အောူးတလ ော့်ခ တ ောတဆူးဝါူးန င့််ကငဆ်ောတေောဂါကိုတဆူးဝါူးပြင့််

ကို  ှုခ ယ တန    ောူး）၊ ④က ိုယ်ဝနတ်ဆောင ် ောူးအပါအဝင ်

တေောဂါပပငူ်းထနလ်ောန ိုင ်ည့််ေောခ ိုငန်ှုနူ်းနည်ူးပါူးမပ ူးဆေောဝန ် တဆူးရ ိုတကေ်န ်လ ိုအပ်ဟိုဆ ိုူးပြတ ်ှုခ ေ    ောူး ညတ်

ည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူးန င့််    တ ို ့်တနအ   ် ောူးတွငတ်ဆူးကို  ှုခ ယ ေ ည်ပြစ် ည်။ 

・ တည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူးတွင ်တနထ ိုငတ်ဆူးကို  ှုခ ယ ေနလ် ိုအပ်    ောူးက ို  က်ဆ ိုငေ်ောတေ အိုပ်ခ ျိုပ်     

 တ်  တထ်ောူး ည့် ်တည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူး  ို ့် တေွြို့တပပောငူ်းတနထ ိုငမ်ပ ူး  PCR စစ်တဆူး ှုန စ်ကက  ဆ်က်တ ိုက ်

ပ ိုူး တတွြို့ ညအ်ထ （ပ ို  နအ်ောူးပြင့်် ၁၄-ေက်ခန် ့် ကကောပ င့််တ ော်လည်ူးစစ်တဆူးမပ ူးပ ိုူး တတွြို့ ည်အထ  

ပ ို  ိုရ ည်ကကော    ောူးလည်ူးရ   ည）်တဆူးကို  ှုခ ယ ေ ည်ပြစ် ည်။ 

・ တေောဂါပပငူ်းထန ်  ဟိုတ်/ ဟိုတက် ိုဆ ိုူးပြတ်ပခငူ်း၊ေါ   ဟိုတတ်ေော  ဂါ ပပငူ်းထန ် အောူး  ူးပခောူးခွွဲထောူး ှု   

ပယ်ြ က ်ည့်် ဆ ိုူးပြတ်ခ က်  ောူးက ို တက်တေောက်တနတ ောတဆူးရ ို(  ို ့်) ပပည်ပန ိုငင်   ောူး  ပပန ်လော  ၊ 

တေောဂါပ ိုူးရ      ောူးန င့််အန ူးကပ်ထ တတွြို့  တ ို ့်အောူးစစ်တဆူးကကည့််ရှုတ ော ပပငပ်လ နောဌောန 

စစ်တဆူးကို တ ောဆေောဝန ် ောူး  ဆ ိုူးပြတ်အတည်ပပျို ည်ပြစ် ည်။ 

・ တည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူးတွငတ်နထ ိုငတ်ဆူးကို  ှုခ ယ တ ောအခါတွငပ်ပငပ်  ို ့် ေွာူးလောန ိုငပ်ခငူ်း ပပျိုလိုပ်န ိုင ်

တ ောတကကောင့််အစောူးအတ ောက်အောူးတည်ူးခ ိုခနူ်း  ပပငဆ်ငတ်ပူး ည်ပြစ်မပ ူးကိုနက် စေ တ်တပူးတဆောငေ် ည် ဟိုတ်ပါ။ 

  ို ့်တ ော်လည်ူး  က်န ော ိုတ်ပိုဝါအစရ  တ ောတန ့်စဉ်  ိုူးပစစည်ူး  ောူးအောူး    ကယ  တဆောငလ်ောေ ည်ပြစ် ည်။ 

・ တေောဂါပပငူ်းထန ်ှု ရ      ောူး  ော  တ်  တထ်ောူး ည့််အခ  နအ်တ ိုငူ်းက နူ်း ောတေူးစစ်တဆူး ှုက ိုခ ယ  

ေ ည။်တည်ူးခ ိုခနူ်း  ောူးတွငတ်နထ ိုငက်ို     ောူးက ိုလည်ူးတောဝနခ် ထောူးတ ော  နောပပျို  ောူး      တ ို ့်တနအ   ် တဆူးကို  ှု

ခ ယ တန    ောူးအောူးက နူ်း ောတေူးဌောန၊ (  ို ့် ဟိုတ်က နူ်း ောတေူးဌောန   တောဝနတ်ပူးထောူးပခငူ်းခ ေ  ) 

  အတပခအတနက ိုတစောင့််ကကပ်ကကည့််ရှုကောလ နော၏အတပခအတနတပပောငူ်းလွဲ ှု 

န င့််အည တဆူးဘက်ဆ ိုငေ်ောဌောန  ောူးန င့််ဆက် ယွ်၍တဆူးကို  ှုခ ယ န ိုငတ်အောငစ် စဉ်တဆောငေွ်က်တပူးမပ ူး 

လ ိုအပ်ပါကတဆူးရ ိုတငေ်နစ် စဉ်တပူး ည်ပြစ် ည်။(အလိုပ်  ောူးတေူးဝနက်က ူးဌောန) 

 

4．ပပည့်ပမှခရ ဂါဝင့်ခရ က့်လ ပခင့််းမရှ ခအ င့်က က ယ့်ခဆ င့်ရ က့်ပခင့််း 

・ က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်းေပ်စ်ပ ိုူးကွဲ့်  ို ့်တ ောလ ငပ် နစ်ေွာက ူးစက်န ိုငတ် ောက ူးစက်တေောဂါပ ိုူးန င့််ပတ် က ်



၍ကောကွယ်ပခငူ်း၊စစ်တဆူးပခငူ်း၊  ူး န် ့်ခွွဲပခောူးထောူးပခငူ်း၊ကို ပခငူ်းအစရ  တ ောလိုပ်တဆောငခ် က ် ောူးအပပငက်ောကွယ်တေူး

လိုပ်တဆောငခ် က်တခိုအတနပြင့််ပပညပ်  တေောဂါဝငတ်ေောက ်ှု ရ  ေနတ်ဆောငေွ်က်ပခငူ်း 

လည်ူးတခိုအပါအဝငပ်ြစ် ည။်န ိုငင်   ို ့်ဝငတ်ေောက်လော    ောူးအောူး ော  ိုဂေပ်အစရ   ည်တ ို ့်ပြင့််က ိုယအ်ပ တ ိုငူ်းပခငူ်း၊

တ ူးခနွူ်းအောူးပြင့််စစ်တဆူးပခငူ်း  ောူးပပျိုလိုပ်မပ ူးက ူးစက်ခ ေ    ောူးအောူးရ ောတြွတေွူးထိုတ်၍ပပည်တွငူ်း  ို ့်တေောဂါပ ိုူး ယ်

တဆောငက် ူးစက်ပခငူ်း  တောူးဆ ူးေနလ်ိုပ်တဆောငပ်ခငူ်းက ိုဆ ိုလ ို ည်။ 

・ လက်ရ  ဂ ပနန် ိုငင် တွငလ်ိုပ်တဆောငတ်နတ ောပပည်ပ  တေောဂါပ ိုူးဝငတ်ေောက်လောပခငူ်း ရ  တစေနလ်ိုပ်တဆောင်

ခ က်အတနပြင့််တရိုတ်၊တတောငက် ိုေ ူးယောူး၊ ဥတေောပန ိုငင်   ောူး၊ အတ ေ ကန၊် အ ဂ စ်၊ အငေ် ိုန ူးရ ောူး၊ စကကောပ ၊ ထ ိုငူ်း၊ တ ိုငဝ် ်၊

ြ လစ်ပ ိုင၊် ဘရ န ိုငူ်း၊ ဗ ယက်န ်၊  တလူးရ ောူး၊ ဩစတတူးလ ၊ နယ ူးဇ လန၊် ကတနေါ၊ အနတ် ဂေွာ ဘောဘ ေါ၊ အ တကွတေါ၊

စ န် ့်ခေစ်စတ ိုြောတနဗ ူးစ်၊ ေ ို  န ကနန် ိုငင် ၊ ေ ို  န ကန ် မတန ိုငင် ၊ ခ  လ ၊ ပနောူး ောူး၊ ဘောတဘူးေ ိုူး၊ ဘေောဇ ူး၊ ပ ရ ူး၊ ဘ ိုလ ဗ ယောူး၊ 

ရိုရ ောူး၊ အောေပ်တစော်ဘေွာူး  ောူးန ိုငင် ၊ အစစတေူး၊ အ ေန၊် အ ို န၊် ကောတော၊ က ဝ တ်၊ တဆော်ေ အောတေဗ ၊ တ ေက ၊ 

ဘောေ နူ်း၊ဂ  ဘိုတ န ိုငင် ၊အ ိုငဗ်ေ က ို ့်စ်န ိုငင်  ကွနဂ် ိုေ   ိုကတေစ   မတန ိုငင် ၊ တ ောေ  ျှ၊ 

တ ော်ရ ိုက ိုန ိုငင်   ောူး  ဝငတ်ေောက်လော    ောူးအောူးစစ်တဆူး၍  ူးပခောူးခွွဲပခောူးထောူးေနလ် ိုအပ်ခွဲ့်ပါကစစ်တဆူး ည့််ဌောနတောဝန်

ခ က တ်  တ်တပူး ည့််တနေော(    တနအ  ်အစရ   ညတ် ို ့်) တွင ်၁၄-

ေက်ကကော  ူးပခောူးခွွဲတနေနည်ွှနက်ကောူး ည်ပြစ် ည်။ယခိုအခ  နတ်ွငအ်ဆ ိုပါန ိုငင်   ောူး  ဝငတ်ေောကလ်ော   အောူးလ ိုူးက ို PCR 

စစ်တဆူးမပ ူးပ ိုူးတတွြို့ ရ       ောူးအောူး တလဆ ပ်အန ူးရ  ဟ ိုတယ ် ောူးတွင ်(၁၄)ေက်ကကော  ူးပခောူးခွွဲထောူး 

တစောင့််ကကည့််ပခငူ်းက ိုပပျိုလိုပ်လျှက်ရ   ည။် 

・ တခူးအ ိုူးတကက   ိုလ်တဆူးရ ို(Keio University Hospital) ပပျိုလိုပ်တ ောအတွငူ်းလ နော  ောူးန င့််ခွွဲစ တ်ကို  ှု 

ခ ယ  ည့််လ နော  ောူးအောူး PCR စစ်တဆူးေောတွင၆်％

တ ော    ောူး ည်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်းေပ်စ်ပ ိုူးက ူးစက ်ှုတနေ ည်က ိုတတွြို့ ရ  ခွဲ့်မပ ူး အေပ်ထွဲတွငက် ူးစက်ပပန် ့်ပေွာူးတနပ ိုက

ထငဟ်ပ်တန ည်ဆ ိုတ ော အစ ေငခ် စောက ို ထိုတ်ပပနခ်ွဲ့်ပါ ည။် တ ိုက  ျိုမ  ျို ြို့တွငတ်နထ ိုင ်   ောူး၏ ၆％

ဆ ိုတ ောက နူ်းဂဏနူ်း  ောက  ျိုူးတကကောငူ်းဆ တလ ော် ှု

ရ   ည်ဟိုဆ ိုန ိုငပ်ါ ည်။ေ တနောက်ပ ိုငူ်း  ောဆကလ်က်၍လိုပ်တဆောင ်ေွာူး ညဟ်ိုယ ဆေတ ောတေ မ  ျို ြို့နယ်အတွငူ်းတန

ထ ိုငက်က    ောူးအောူးပဋ ပစစည်ူးစစ်တဆူး ှုအောူးပြင့််ဂ ပနန် ိုငင် အတွငူ်းက ူးစက် ှုေောခ ိုငန်ှုနူ်းက  ော ော  ရ  န ိုင ်ည်ဟို

ယ ဆေပါ ည်။ 

・ ပပည်ပန ိုငင်   ောူး  အ စ်တ ောတေောဂါပ ိုူး ယ်တဆောငလ်ော   ောူးအောူးန ိုငင် အတွငူ်း  ို ့်ဝငခ်ငွ့်် တပူးတ ောကောကယွ်တဆောင်

ေွက်ပခငူ်းန င့််ပပည်တွငူ်းရ  တေောဂါပ ိုူးက ူးစက်ခ တနေ   ောူး  အပခောူး   ို ့်က ူးစက်ခငွ့်် တပူးပခငူ်း၊လ  ှုဘဝ  ောခပ်ခေွာခေွာတနပခ

ငူ်းတ ို ့် ည်လက်ရ  က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်းေပ်စက် ူးစက ်ှုကောကွယ်ေောတွငအ်ဓ ကက တ ောနည်ူးဗ ှူဟောပြစပ်ါ ည်။ 

က ိုူးကောူး：န ိုငင် ပခောူးတေူးဝနက်က ူးဌောန၏ထိုတ်ပပနတ်ကကညောခ က ်

  Tamotsu Nakasa, SHARE ၏ MD 



シェアからの COVID-19 情報 No.4 2020.05.07 

 

1. 東京における新コロナウイルス感染症状況 

・東京都における新規陽性患者数 4/28 

 

 

2．日本に在住する外国人の COVID-19 に関する医療費 

・ COVID-19 は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症予防法）」の第６

条第８項の指定感染症として、定められた。 

・ 感染症予防法によって、COVID-19 と診断された患者が病院や指定された施設に隔離された場合、そ

の治療費は政府が負担する。（ただし世帯の所得によって、月額 2 万円を限度として、一部負担があ

る。） 

・ PCR 検査の費用も、特定の医師の指示で保健所が認める場所で行った場合、その結果にかかわらず、

政府が負担をする。 

・ 患者が隔離される前や隔離されない場合の治療費は、政府は負担しない。よって、健康保険に加入し

ている人は費用の 30％、健康保険に加入していない人は費用の全額を負担する。 

・ 感染症予防法は、国籍、在留資格の種類や有無、健康保険加入の有無にかかわらず、適用される。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf 

 

3．新型コロナウイルス感染症 軽症者への対応の変更 

・ これまでは、COVID-19 感染確認者は、症状の軽症、重傷を問わず、病院での治療がされていたが、

今後、感染者の増加により、重症者のベッドを確保することが難しくなり、軽症者は、今後は宿泊施

設や自宅での療養することとなる。 

・ 軽症者の中で、① 高齢者、② 基礎疾患がある者（糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析

加療中の者等）、③ 免疫抑制状態である者（免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者）、④ 妊娠してい

る者も、重症化のおそれが高くなく、医師が入院の必要がないと判断した者は、宿泊施設や自宅での
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療養の対象者となる。 

・ 宿泊療養になった場合には、都道府県が用意する宿泊先に移動し、PCR 検査が 2 回連続で陰性にな

るまで（基本的には 14 日ぐらいであるが、陰性化まで長くなることもある）、療養する。 

・ 軽症者かどうかの判断及び軽症者の宿泊所の退所の判断は、入院中の医療機関又は帰国者・接触者外

来等の検査を受けた医療機関の医師が判断する。 

・ 宿泊施設に滞在する間は、外出はできないため、食事は宿泊施設で用意され、経費の負担はない。た

だし、個人的なタオルなどの日用品は自分で用意する必要がある。 

・ 軽症者に対しては定期的な健康状況の確認が行われる。宿泊療養の場合は宿泊施設に配置された看

護師等が、自宅療養の場合には保健所（又は保健所から依頼された者）が、状況を確認し、症状に変

化があった場合には、医療機関と連携し、必要な医療が受けられるようにする。症状に応じて、必要

な場合には、入院させる。 

（厚生労働省） 

 

4．水際対策について 

・ 新型コロナウイルスのような新興感染症の対策には、予防、診断、隔離、治療があるが、予防の中の

一つとして、水際対策がある。国外からの入国者に対してサーモグラフなどによる発熱の確認、イン

タビュー及び検査等を行い、感染者を確認し、国内への侵入を阻止しようというものである。 

・ 現在日本で取られている水際対策は、中国、韓国、ヨーロッパ諸国、米国、エジプト、インドネシア、

シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュ

ージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、エクアドル、セントクリストファー・ネ

ービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国チリ、パナマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、欧

州全国、ロシア、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェ

ート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、ジブチ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モー

リシャス、モロッコからの渡航者に対して、検疫法での隔離・停留が必要な場合のほか、検疫所長が

指定する場所（自宅等）において１４日間の待機をすることとなっている。現在では、これらの渡航

者に対して全員に PCR 検査行い、陽性者に対しては空港の近隣のホテルなどでの 14 日間の隔離・

観察を行っている。 

・ 慶応義塾大学病院(Keio University Hospital)が実施した、入院や手術前の患者への PCR 検査の結果、

約 6％の人が陽性だったことが判明し、市中の感染を反映していると報告された。東京都の住民の

6％というのは妥当な数ともいえる。今後行われると考えられる地域住民の抗体検査により、実際の

日本の感染率が明らかになると思われる。 

・ 国外からの新たな新型コロナ感染者を入れないという水際対策と国内の感染者が他の人に感染させ

ないというソーシャルディスタンス対策が現在の予防対策の大きな戦略となっている。 

参照：外務省 

                                    文責：Tamotsu Nakasa, SHARE 共同代表，MD  

 


